
ZAŁĄCZNIK NR 8 do Regulaminu przeprowadzania 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Przatówku 

 

                                                                           

PROJEKT  

 

Umowa Nr ................................................. 

 

zawarta w dniu  ………………….. roku w Przatówku pomiędzy: 

Środowiskowym Domem Samopomocy w Przatówku , działającym w imieniu Powiatu 

Zduńskowolskiego na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego na podstawie Uchwały Nr 

V/265/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2016r., Przatówek 1,                         

98-240 Szadek, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

 

Agnieszkę Golińską – Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku , 

 przy kontrasygnacie Edyty Sarnik  – Głównej Księgowej  

 

a  

………………………. 

działającym w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są także dalej łącznie Stronami lub pojedynczo Stroną. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, przeprowadzonej 

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018r. poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy,  

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa remontowa polegająca na naprawie ubytków na 

kominach budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku, wg. cen wskazanych w 

kosztorysie, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

 



§2 

1. Wartość przedmiotu umowy w całym okresie jej trwania nie może przekroczyć kwoty …………. 

(słownie……………., 00/100) licząc z VAT. 

2. Cena ………………………….zgodna jest z dostarczonym kosztorysem. 

 

§3 

1. Naprawa ubytków na kominach budynku zostanie wykonana z materiałów Wykonawcy oraz przy 

wykorzystaniu jego urządzeń, maszyn i narzędzi. 

2. Kosztorys naprawy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy zgodnie z ustalonym kosztorysem. 

4. Wykonanie dodatkowych prac nie uwzględnionych w załączniku powodujące wzrost kosztów 

naprawy jest dozwolone jedynie za zgodą Zamawiającego. 

5. Po zakończeniu prac remontowych Zamawiający sporządza protokół odbioru, który stanowi 

Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

§4 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za usługę zgodnie z kosztorysem . 

2. Zamawiający dokonuje zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 14 dni od 

daty otrzymania faktury. 

3. Wykonawca wystawi fakturę  według następującego schematu: 

 

Nabywca:  

Powiat Zduńskowolski  

Ul. Złotnickiego 25 

98-220 Zduńska Wola 

NIP: 829-16-24-435 

 

Odbiorca i płatnik: 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku  

Przatówek 1 

98-240 Szadek 

      §5 

Zamawiający może rozwiązać umowę: 

1) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy. 

 

§6 

 

1. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić swych roszczeń na osoby 

trzecie. 

 

§7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie                          

w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 

      §8 



W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

     §9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa  egzemplarze  dla 

Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

………………………………….    ……..…………………………... 

(kontrasygnata Głównej Księgowej)     

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

(podpis Dyrektora ŚDS) 

 


